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De coronacrisis zorgt voor een ongekende gezondheidscrisis. Maar Limburgers verenigen zich als het moeilijk is. Onze provincie leeft mee met de getroffen families en wenst

hen veel sterkte en moed in deze moeilijke tijd. We zijn ook verenigd in ons diep respect voor artsen, medisch en verzorgend personeel, veiligheidsmensen, de mensen die in

de voeding werken, post en pakjesbezorgers, logistieke medewerkers en iedereen waarop we kunnen blijven rekenen in deze moeilijke periode. Net zoals de land- en

tuinbouwers, de ondernemers en werknemers, die de Limburgse economie draaiende houden, op de werkvloer of van thuis uit via telewerken. Wij waarderen ook de bijzondere

inspanningen in het onderwijs voor het organiseren van tele-onderwijs en van de nodige kinderopvang.

Provinciale dienstverlening gewaarborgd

De provinciale dienstverlening wordt verder verzekerd door de medewerkers van het Limburgs provinciebestuur, op het terrein als het moet, vanuit thuis als het kan. Heb je

vragen of zoek je ondersteuning, dan kun je hen steeds bereiken via telefoon of mail. Dit geldt ook voor de provinciale organisaties, zoals Toerisme Limburg, POM Limburg en

het PLOT. De deputatie heeft voor de provinciale scholen, instellingen en domeinen onmiddellijk de federale richtlijnen toegepast.

Wandelen en fietsen in Limburg

Enkel essentiële verplaatsingen naar het werk, de winkel of apotheek zijn toegestaan. Wandelen en fietsen kunnen daarom nog, maar je mag er niet de wagen of het openbaar

vervoer voor nemen. De provinciale domeinen Nieuwenhoven en Bokrijk zijn enkel toegankelijk voor wandelingen voor de omwonenden. Verplaatsingen met de wagen om er te

gaan wandelen zijn absoluut verboden. In ons groene Limburg vind je voldoende natuur en bos in jouw buurt voor een gezondheidswandeling of een ritje op het Limburgs

fietsroutenetwerk.

Het ondernemingsweefsel steunen

Op federaal en Vlaams niveau werden de eerste ondersteuningsmaatregelen genomen om de schade voor onze ondernemingen in te dijken.

Het provinciebestuur ondersteunt deze maatregelen:

de provinciale bedrijfsbelasting, die normaal vanaf eind mei 2020 wordt geïnd, wordt uitgesteld naar het einde van het jaar om de zelfstandige ondernemers en bedrijven

meer ademruimte te geven

ook de inning van de provinciale gezinsbelasting wordt uitgesteld tot het najaar

de behandeling van vergunningsprocedures voor bedrijven blijft verzekerd, zodat bedrijven kunnen rekenen op rechtszekerheid voor hun bedrijfsplannen.

Economische veerkracht opnieuw tonen

In eerste instantie wordt nu gewerkt aan het beperken van de economische schade. Maar de volgende uitdaging wordt het economisch herstel. Daarom zullen wij in het pas

gelanceerde economisch actieplan SALKturbo bijkomend inzetten op acties met impact op korte termijn. De universitaire instellingen berekenen momenteel de economische

impact. Op basis van deze studie zullen snel gerichte acties ondernomen worden.

Alle Limburgers kunnen bijdragen aan het economisch herstel. Consumeer en winkel na de coronacrisis maximaal bij Limburgse bedrijven, retail, horeca, … Koop zo veel

mogelijk producten die gemaakt en geteeld worden in onze provincie. En denk na de lockdown aan een vakantie in eigen provincie. Verenigd overwint Limburg deze crisis.

Verzorg jezelf, hou moed en blijf vooral gezond.



Voor het provinciebestuur,

gedeputeerden Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens en Tom Vandeput


